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 ต ้ อนรั บ เ ข ้ า สู ่ 
เดือนมีนาคมช่วง
หน้าร้อนอย่างเป็น
ทางการ พร้อมอากาศที่
แปรปรวน ทีม่าพร้อมกบัภัยสขุภาพในช่วงหน้าร้อน เช่น โรคลมแดด 
โรคอุจจาระร่วง ต้องระวังให้มากๆ นะครับ และช่วงนี้หลายคนยังมี
ความกังวลกับเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่เป็นสายพันธุ์หลัก
ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งหากท่านมีอาการไอ เจ็บคอ หรือ 
ไปสถานทีเ่สีย่ง ควรตรวจเชือ้ด้วยชดุทดสอบ ATK โดยด่วน หากพบผลเป็น 
บวกให้ตดิต่อสายด่วน สปสช. 1330 เพือ่เข้าสูร่ะบบในการรกัษาต่อไป 
ผมขอเป็นก�าลังใจให้ทกุฝ่าย บคุลากรทางการแพทย์ และ อสม. ซึง่เป็น 
ก�าลังส�าคัญที่ยิ่งใหญ่ในการสู้ศึกโควิด 19 ครับ  
 ฉบบัน้ี ทมีงานร่วมแสดงความภาคภูมิใจกบัพีน้่อง อสม. ในการเป็น 
ก�าลังทีส่�าคญัในการขับเคล่ือนสาธารณสขุไทยทีท่ัว่โลกกล่าวขาน กบั
วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปีนี้ 
มีข่าวดีมาบอกต่อ ประชาสมัพนัธ์ให้พีน้่อง อสม. ได้ทราบกนั พบกนั 
ในคอลัมน์ บอกข่าวเล่าเรือ่งครบั ทัง้ยงัมีข่าวสารทีพ่ลาดไม่ได้ให้ติดตาม
ในคอลัมน์ต่างๆ ของจุลสารออนไลน์ เปิดอ่านได้เลยครับ  
 สดุท้ายน้ี ขอส่งก�าลังใจให้ผู้อ่านทกุท่าน ทีช่่วงน้ีหลายคนอาจมีความ
ท้อใจ กับสถานการณ์โควิด 19 และการเสพสื่อที่อาจท�าให้เกิดความ
กังวลใจ ไม่สบายใจทีมงานขอเป็นก�าลังใจให้ลุกขึ้นสู้ ซึ่งคาดว่าโรค 
โควดิ 19 จะเป็นโรคประจ�าถิน่ ทีท่กุคนจะต้องอยูแ่ละปรบัตวั และดูแล
สขุภาพของตนเองให้แข็งแรงอยูเ่สมอนะครบั Don’t give up สู้ๆ  ครบั 
  แล้วพบกันในเดือนเมษา กับเทศกาลสงกรานต์ สวัสดีครับ

บบอกกล่าวก.ตอบแทน อสม.
คนต้นแบบด้านสขุภาพ
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 เริ่มแล้วเมื่อ 1 มี.ค. ใครที่สงสัยว่าตัวเอง
จะตดิเชือ้โควดิ 19 นอกจากจะซือ้ ATK มา
ตรวจเองทีบ้่านแล้ว ยงัสามารถไปตรวจได้ที่
คลินิกโรคทางเดินหายใจใน รพ.รัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง หากพบว่า
ติดเชื้อ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา หากไม่มี
ความเสี่ยง จะให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก

กรม สบส. ระดมอาสาสมัครเกอืบ 100 ชวีติ 
ร่วมเป็นก�าลังเสริมผลัดเปล่ียนหมุนเวียน
ในการรับโทรศัพท์สายด่วน สปสช. 1330   
กด 14 ทีก่�าลังประสบปัญหาสายล้น เน่ืองจาก 
ประชาชนโทร.เข้าไปจ�านวนมาก โดย

อาสาส มัครของ 
กรม สบส.จะช่วย
ในการรับเรื่องการ 
น�าผู้ป่วยโควิด 19 
เข้าระบบ Home 
Iso la t ion (HI ) 
การรบัเรือ่งร้องเรยีน 
และการหา เตียง
ส�าหรับผู ้ป ่วยที่ มี

เจอ แจก จบ

และกลับไปแยกกกัตวัทีบ้่าน ตามความสมัครใจ 
ของผู้ป่วย โดยได้รับยาตามระดับอาการ และ
จะติดตามอาการหลังครบ 48 ชั่วโมง เรียกว่า 
เจอ แจก จบ เมื่อ ‘เจอ’ ติดเชื้อจะ ‘แจก’ยา 
‘แจก’ เอกสารให้ความรู ้ข้อแนะน�าตา่งๆ และ 
‘จบ’ ด้วยการลงทะเบียนอยู่ในระบบบริการ
หรือรับไว้ดูแลแบบครบวงจร

เสรมิก�าลัง 1330

อาการหนัก/เสี่ยงสูง
 ทัง้น้ี นอกจากสายด่วน สปสช. 1330 แล้ว 
ในพื้นที่ต่างจังหวัด ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยัง
สามารถ โทร.ไปทีส่ถานพยาบาลตามสทิธ/ิ 
ใกล้บ้าน หรอืสายด่วนเกีย่วกบัโควดิ 19 ประจ�า 
อ�าเภอหรือจังหวัด โดยระหว่างรอสถาน
พยาบาลติดต่อกลับ ให้รักษาตัวเองตาม
อาการ เช่น กนิยาลดไข้ ยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ 
ลดน�้ามูก ดื่มน�้ามากๆ เป็นต้น



 อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ทีท่กุคน 
ต่างขนานนามว่าเป็นนักรบ
ชดุเทา จิตอาสาพลังขับเคล่ือน 
สูศ้กึโควดิ 19 ไม่ว่ากีร่ะลอก อสม. 
ได้ออกสู้ศึกกับโควิด 19 โดย 

ตอบแทนนักรบชุดเทา
อาสาสู้ศึกโควิด 19

อสม . เ ค า ะปร ะตู บ ้ า น 
แจ้งสถานการณ์โรค ให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ วั คซีน
ป้องกนัโควดิ 19 ให้ค�าแนะน�า 
ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
แก ่ประชาชน ติดตาม
อาการกลุ่มเสี่ยงหลังฉีด
วคัซนีทีบ้่านในชมุชน ส่งต่อ
ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ 
ส�ารวจ เฝ้าระวัง คัดกรอง
และติดตามกลุ ่มเสี่ยงใน
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง ร่วม
สนับสนุนการท�างานของ 

ที ม แ พ ท ย ์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
สาธารณสุขในการติดตาม 
ผู้ป่วยกกัตวัทีบ้่าน หรอืเข้ารบั
การแยกกักตัวในชุมชน 
 จากผลงานดังกล่าว ทีมงาน 
จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8  
มีข่าวดีมาแจ้งให้พี่น้อง อสม. 
ที่ได้รับค่าตอบแทนให้กับคน
ท�างาน ในการสู้ศึกโควิด 19 
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
2565 งบกลาง วงเงินจ�านวน 
3,150 ล้านบาท โดยจะน�าไป 

นางแบบ :นางสาววีระยา สมสา (แป๋ม)
ส�านักงานเลขานุการกรม
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จ่ายเป็นค่าตอบแทนเพือ่เป็น
ขวญัและก�าลังใจให้แก่ อสม. 
จ�านวน 1,039,729 คน 
และอาสาสมัครสาธารณสขุ
กรุงเทพมหานคร(อสส.)
จ�านวน 10,577 คน รวมทัง้สิน้ 
จ�านวน 1,050,306 คน ใน
อตัราเดือนละ 500 บาท ต่อ
คนระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 
เดือนตลุาคม 2564 – มีนาคม 
2565 เพิม่เตมิจากเดิมทีไ่ด้ 

รับเดือนละ 1,000 บาทจาก
ภาระงานปกติ และข่าวดี
ส�าหรับพี่น้อง อสม. ที่เป็น 
ต ้นแบบทางด ้ านสุขภาพ   
กรมสบส. จัดท�าโครงการ
ตรวจสขุภาพ อสม. ตามช่วงอาย ุ

โดย อสม.ทุกคนจะได้รับ
การซักประวั ติ (Verbal 
Screening) การประเมินและ 
คัดกรองสุขภาพเบื้องต ้น 
ด้วยตนเอง หรือเจ้าหน้าที่ 
ส่วน อสม. ทีมี่อาย ุ35 ปีข้ึนไป 
จะได้รับการตรวจทางห้อง 
ปฏิบตักิารเพิม่เตมิ อาท ิตรวจ
ระดับน�้าตาลในเลือด ตรวจ
อจุจาระ ตรวจมะเรง็ปากมดลูก 
เป็นต้น โดย อสม. จะต้อง 
ดาวน ์ โหลดแอปพลิเคชั่น 
สมาร์ท อสม. และกรอก 
แบบสอมถาม 7 ข้ันตอนตามภาพ 
ที่สามารถท�าได้ด้วยตนเอง 
เพื่อให้ อสม. เป็นต้นแบบที่ดี 
ในการดูแลสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง ดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชนต่อไป 
 ทีมงานขอขอบคุณพี่น้อง 
อสม. ทกุท่านทีไ่ด้รวมพลัง สู้ศกึ 
โควดิ 19 จนเป็นทีป่ระจักษ์และ
ได้รบัค�าชืน่ชมมากมาย ขอส่ง 
ก�าลังใจให้พีน้่อง อสม. ในการ 
เป็นจิตอาสาด้านสุขภาพที่
แข็งแกร่งแบบนี้ต่อไป



JOHN SMITH

สราพาทัวร์
by สราวุฒิ

 สราพาทัวร์ ฉบับนี้ขอพาทุกท่านเดินทางผ่านเส้นทางทางเข้ากรม สบส. ที่สะดวกสบาย
ส�าหรบัคนเดินเท้าและต้อนรบัลูกค้าด้วยมิตรภาพ และความสขุใจ มีสถานทีไ่หนบ้าง ตามมา 
กันเลยครับ 

HSS Welcome

 1. เส้นทางฟุตบาทซอยสาธารณสุข 8 
  ถนนทางเดินทางเข้าซอยสาธารณสขุ 8 ทีป่รบัปรงุใหม่ 
ให้กว้างขวางมากขึ้น ดูเรียบร้อย สะอาดตา ด้วยอิฐสี
เทาอ่อน ให้ลูกค้าทีเ่ดินทางเข้ามาได้รบัความปลอดภัย 
และสะดวกสบาย เส้นทางฟุตบาทนี้ มีความยาวตั้งแต่
หน้าปากซอยสาธารณสุข 8 จนถึงกรม สบส. 
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by สราวุฒิ

JOHN SMITH

สราพาทัวร์

 ผลส�ารวจของกรม สบส. พบว่ากลุ่มวยัเรยีน ร้อยละ 25.8 กลุ่มวยัท�างาน ร้อยละ 21.2 ไม่สวมหน้ากาก 
ตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในบ้าน/นอกบ้านเกิน 2 คน เป็นพฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ควรปรับพฤติกรรม 
เพิ่มความระวังอย่างเคร่งครัด

นางสาวรัชนีกร เครือชารี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
นางแบบ

 2. จุดพักผ่อน ผ่อนคลาย 
  จุดพักผ่อนมุมพัก ส�าหรับลูกค้าที่เดิน
ทางมาทีก่รม สบส. ในการตดิต่อราชการ
กบัหน่วยงานต่างๆ ซึง่มีการจัดการตัง้แต่
ชัน้ 1 จนถงึชัน้ 8 และก�าลังปรบัปรงุเพิม่ 
ชัน้ 6 และ ชัน้ 7 จุดพกัผ่อนมุมสเีขียว น่ังพกั 
พดูคยุ หารอืแบบสบายๆ สร้างความเป็น
กันเองกับลูกค้า และผู้ที่พบเห็น

 เป็นอย่างไรกนับ้างกบัการรโีนเวทสถานทีใ่ห้
สะดวกสบาย สวยงาม และปลอดภัย ต้อนรับ
ลูกค้าด้วยมิตรภาพ ความห่วงใยจากกรม สบส. 
ส�าหรับสถานที่ต่อไปฉบับหน้าจะเป็นที่ไหน 
อย่างไร ต้องรอติดตามกันนะครับ ฉบับนี้ขอ
ลาไปก่อนแล้ว บายยค้าบบบ

รูห้รือไม่
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Thailand International Health Expo 2022
รณรงค์การตรวจสุขภาพ อสม.

ติดตามงานด้านอาคาร

เคาะประตสูถานดูแลผู้สงูอายุ

ตรวจสอบอาคาร

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. 
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. ร่วม
แถลงข่าวการจัดงาน Thailand International 
Health Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขภาพ 
เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน” 
นอกจากน้ีได้รับเกียรติจากเลขาธิการองค์การ
อนามัยโลก (WHO)(Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus) ร่วมประกาศความเชื่อม่ันใน
สถานการณ์โรคโควิด19 และระบบวัคซีนของโลก  
ณ กรมสบส.

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมรณรงค์การตรวสุขภาพ 
อสม. ตามช ่ วงอายุ  พร ้อมชม
นิทรรศการสาธิตบทบาทการตรวจ
สุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุในทีม 
3 หมอ โดยมี นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ 
อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุขเข ้าร ่วมงาน  
ณ กรม สบส. 

 กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ร่วมกับส�านักงานเขต 
กทม.พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 
ลงพื้นที่เคาะประตู เชิญชวน
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้
มีภาวะพึ่งพิง ในเขต กทม. ให้
ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ 

 นพ.สามารถ ถริะศกัด์ิ รอง
อธบิดีกรม สบส. และเจ้าหน้าที่
กองแบบแผน ลงพื้นที่ติดตาม 
การด�าเนินงานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมโครงการก่อสร้าง
อาคารพกัอาศยั ณ รพ. พหลพล- 
พยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

ให้ถกูต้อง และแจ้งแนวทาง 
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ยื่ น ข อ
อ นุ ญ า ต ผ ่ า น ร ะ บ บ
ออนไลน์ที่ esta.hss.
moph.go.th

 ศบส.ที่ 1 ร่วมกับเจ้า
หน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
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การแพทย์ที ่1/1 เชยีงราย ท�าการ 
ตรวจสอบพืน้ทีส่�าหรบัก่อสร้าง
อาคารปฏิบตักิาร พร้อมทัง้ร่วม
วางแนวทางเบือ้งต้นส�าหรบัการ
ก�าหนดรปูแบบอาคารและพืน้ที่
โดยรอบ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 
อ.เมืองเชยีงราย จ.เชยีงราย

 ศบส.ที่ 12 ร่วมลงพื้นที่ 
ตรวจประเมินมาตรฐาน
สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรง
พยาบาลเอกชน) เพื่ อ
ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาล  
ณ รพ.ราษฎร์นรา อ.เมือง 
จ.นราธิวาส

 ศบส.ที่ 2 ร่วมกับสสจ.
พิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อควบคุม
ก�ากบัมาตรฐานและส่งเสรมิการ
ให้บรกิารด้วยผลิตภัณฑ์กญัชง
หรือกัญชาที่ได้มาตรฐานใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
เพื่อสร้างความสนใจในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการ
และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในการให้บริการ ณ อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก

ควบคุมก�ากับ

ตรวจสอบ
ประเมินมาตรฐาน

 ศบส.ที ่5 มอบสิง่สนับสนุน 
แอลกอฮอล์ จ�านวน 50 ขวด 
และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน 3 ลัง 

สนับสนุนแอลกอฮอล์
ติดตามความก้าวหน้า

(36 ขวด) ให้กบั อสม.จ.ราชบรุี 
เ พื่ อ เ ป ็ นอุ ปกรณ ์ ในการ 
ป้องกันการปฏิบััติงานเฝ้า 
ระวัง ควบคุม ป้องกันโรค  
โควดิ 19 ในชมุชน ณ ศบส.ที ่5 
จ.ราชบุรี

 ศบส.ที่ 9 เข้าด�าเนินการ
ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร 
และระบบประปา ขนาด 30 ลบม. 
ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ใ ห ้ ไ ด ้
มาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการ 
เ กิ ดความปลอดภัย โดย 
เข้าด�าเนินการ ณ รพ.แก้ง-
สนามนาง จ.นครราชสีมา

 ศบส.ที่ 10 พร้อมคณะ 
ร ่ ว ม กั บ คณะก ร ร มก า ร 
Project Manager Innovative 
Healthcare Management ออก

ติดตามความก้าวหน้าโรง
พยาบาลทีมี่การด�าเนินการ
ตามนโยบายระบบบริการ
ก้าวหน้า Environment 
Modern i z a t i o n  and 
Smart Service เพือ่ใช้เป็น 
ต ้นแบบในการพัฒนา
ให ้ โ ร งพย าบาลร ะ ดับ 
F2 ณ รพ.ม่วงสามสิบ 
จ . อุ บลร าชธา นี  แล ะ 
รพ.ลืออ�านาจ  จ.อ�านาจเจรญิ
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